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Ulinoiso legislatūra nepaiso neturtingųjų
Atmeti sumanymą iš pirkimo
mokesnio išimti maisto produktus

Sonetu Rusija nuori ir negali
dėtis su Britanija ir Prancūzija

Pirkimo mokesniai yra
neturtingiesiems sunki našta
SPRINGFIELD, Ilk, geg. 16. nors maistui turėtų būti pada
— Legislatūros žemieji rū ryta išimtis.
mai po karštų .svarstymų ir Demokratų atstovų vadas
rinčų atmetė sumanymų iš Į Adamovskis iš Chicago at so
Erkinio mokesčių išimti mai- vė:
sto produktus. Prieš sumany “Puiki idėja daryti išimtį.
mų paduota 63 balsai. Už — Mes to nepeikianie ir užjau61. Pravedimui buvo reika- eiame. Bet kur jūs gausite
pinigų šelpimui, senatvės pen
linga 77 balsų.
Visi demokratų atstovai so sijoms ir valstybės valdžios
išlaidoms?”
lidariai balsavo prieš sumany
Kitas atstovas demokratas
mų. Prie jų prisijungė keli
T. Bolger iš McHenry apskri
respublikonai.
Demokratai
ties sušuko, kad Lundo suma
tvirtino, kad pirkimo mokes
nymu norima pakirsti bedar
nių išimtis už perkamų mais
bių šelpimų.
tų galėti} žymiai sumažinti
Du respublikonai pritarė
valstybės pajamas, kurių da
lis reikalinga bedarbius šelp demokratams. Vienas jų iškė
lė aikštėn, kad už maistų pir
ti.
kimo mokesniais valstybė vie
Sumanymų iškėlė atstovas neriais 'metais surenka iki 20
Arnoldas Lund, resp. iš Chi milijonų dolerių. Girdi, nete
cago. Jis teisingai pareiškė, kus tokių pajamų, valstybei
kad pirkimo mokesniai (for būta striuka.
maliai vadina pardavimo mo Pirkimo mokesniai Ulinoikesniais, o oficialiai — užsiė se yra 3 .centai už kiekvienų
mimo mokesniais) yra niekas pirkimo dolerį. Surinktų mo
daugiau, kaip vargšui žmoge kesnių trečia dalis skiriama
liui sunki našta. Ji sunkina šelpimui.
Nereikia užmiršti, kad šiuokasdieninį jo gyvenimų. Turtingesnieji to nejaučia, o ne- se legislatūros rūmuose dauturtingieji spaudžiami. Tad gumų sudaro respublikonai.

ARGENTINOJ NĖRA
LENKŲ KARO VADAS
VIETOS TOTALITINĖMS PARYŽIUJE TARIASI
SU PRANCŪZŲ VADAIS
ORGANIZACIJOMS

ii su prancūzais spiriasi
ir save apgaudinėja

Harlan, Ky., miesto vienos gatvės reginys. Valstybės milicininkai stebi, kad neįvyk
tų riaušės. Apskrityje streikuoja keli tūkstančiai angliakasių. Kasyklų vedėjai pradėjo dar
bus su streiklaužiais milicijos priežiūroje.
(Acme telephoto).

Horneris išpija legislatūra
SPRINGFIELD, III., geg. 16.
— Nors valstybės gubernato
rius Horneris sirguliuoja ir
gydytojai jam nurodę kokį
laikų nutraukti savo pareigas,
tačiau jis nepaliauja rūpintis
valstybės reikalais ir žiūri,
kad viskas tvarkingai ir sklan
džaai būtų, vy kdoma.
Gubernatorius Horneris pa
tyrė, kad legislatūra pradeda
nesiskaityti su valstybės fi
nansiniu stoviu. Tad pasiun
tė jai raštų.
Jis įspėja gyventojų atstovus,
kad jie susiturėtų nuo skiria
mų išlaidų “orgijos”, kad jie
dabotų valstybės pajamų ba
lansavimo su išlaidomis. Ki
taip gi valstybės iždas susi

lauks nepritekliaus, negaus
progos išsimokėti ir pasuks
bankruto kelian. Tas būtų ne
pakenčiama.
Gubernatorius nesipriešina
reikalingoms išlaidoms. Bet
nurodo, kad išlaidos atitiktų
pajamoms. Sako, jei legisla
tūra nori skirti daugiau ko
kių nors išlaidų, tai pirmiau
turi rasti pajamų šaltinių.
Gub. Horneris pažymi, kad
visokias skirtas išlaidas, ku
rios bus didesnės už pajamas,
vetuos, tai yra, jų nepripa
žins.
Visos išlaidos turi tikti pa
jamų rėmams, kitaip bus ne
pakenčiama, sako gubernato
rius.

ANGLIJOS KARALIUS
JURGIS SU ŽMONA
ATVYKO Į KANADA
0TTAWA, Kanada, geg. 16.
— Kanadon atvyko Anglijos
karalius Jurgis su karaliene.

Kanados karo laivai pasiti
ko ėmpress of Australia lai
vų, kuriuo karalius atvyko
dviejų britų karo laivų lydi
mas, ir {lydėjo į St. Lawrence
upę.
Karalius pirmiausia susto
ja Quebeco mieste. Iš tenai
vyks per eilę kitų miestų. Vi
sur jo laukia iškilminga pri
ėmimai.
Aplankęs Kanadų, karalius
užsuks į J. Am. Valstybes.
Atlankys prez. Rooseveltų Bal
tuose Rūmuose. Gal atlankys
ir New Yorkų. Paskui grįš at
gal Kanadon, o iš ten — An
glijos

PARYŽIUS, geg. 16. Lenkijos karo ministras gen.
Kasprzyckis čia atvyko ir ta
riasi su Prancūzijos karo mi
nistru ir generalinio štabo na
riais.
Svarstoma planai, kaip ir
kokiu būdu prancūzai ir bri
tai gali padėti lenkams, jei
Vokietija kėsintųsi prieš Len
Prezidento dekretu ištiktos k i jos nepriklausomybę.
SU STREIKLAUŽIAIS
ir ispanų falangistų (fašistų)
Ilgokų laikų Lenkija vengė
DIRBA KASYKLOSE
grupes. Ir jos turi nutraukti visokio kontrakto su Prancū
SLOVAKIJA REIKALINGA
savo veiklų.
HARLAN,
Ky.,
geg.
16.
—
zija. Šiandien yra kitaip.
AUKSO
ITarlan apskrities minkštųjų
Kova prieš šias totai itines
BRATISLAVA, geg. 16. —
organizacijas sukelta, iškėlus VON PAPENAS GRĮŽTA anglių kasyklų vedėjai atsi
SALZBURGAS, Austrija, Slovakijos vyriausybė nus
sakė pasirašyti su angliakasių
aikštėn Vokietijos nacių pla
IŠ TURKIJOS
unija (CIO) kontraktų ir su (Vokietija), geg. 16. — Na- prendė sudaryti bet kokių
nus aneksuoti
Patagonijos
ISTANBULAS, geg. 16. — streiklaužiais pradėjo darbus ciai čia užgrobė vietos arki valstybės aukso atsargų. Iš
provincijų.
Naujas Vokietijos an.lMHa.lo- 'kaayk|o8e vaistybės milicijos vyskupo S. WaitZo rezidenci keltas sumanymas paraginti
rims Turkijai von Papenas į saugoje.
jų Arkivyskupas apeliavo pas žmones paduoti vyriausybei
NEPAPRASTA KOVA
davė turkų vyriausybei savo Apskrityje yra 42 kasyklos, patį Hitlerį, bet nesulaukė jungtivinius aukso žiedus, už
DEL KAINŲ
įgaliojimo dokumentus ir ap- iš kurių keliolikoj dirbama.
atsakymo ir dabar naciai pra kuriuos bus duodami geleži
ROGKPORT, Mo, geg. 16.'leidžia Turkiją.
Organizuoti
angliakasiai nešė, kad jie Tezidencijų pa niai žiedai.
Tos rūšies “mainai” anais
— Čia vykdoma kova dėl pie-i
žinoma, Turkija susi streikuoja. Milicija uždraudė sisavina ir jų atremontuos
no kainų.
tflfdėjo su Britanija prieš na- jiems ne tik masinį pikietavi- nuosaviems reikalams.
metais įvykdyta Italijoje.
Maisto produktų Beatty
Be to, čia naciai užgrobė
mų, bet per keletos mylių to
parduotuvė pasiūlė pienų po
pranciškonų vienuolynų ir SIAUTĖ DIDELE AUDRA
lį būti atokiai nuo kasyklų.
NEPASITENKINIMAI
DEL
7 c. kvortai vietoje 10 c, Ki
priklausan RASEINIAI. — Balandžio
Yra žinių, kad Rtreikinin- pranciškonams
VAGILIŲ PALEIDIMO
ta parduotuvė — po 6 c. Pa
kai nerimsta, .numatomas trin čius įvairius stambiuosius na 16. d. ir naktį apylinkėje siau
galiau Beatty
parduotuvė Kriminalinių bylų teisme kšmas. Jie nori prez. Roose- mus, kuriuose buvo prieglau tė gana didelė audra, kuri pa
pradėjo parduoti po 1 c. kvor prisiekusieji teisėjai išlaisvi velto įsikišimo. Bet preziden dos ir kitos labdaros įstaigos. darė daug žalos: apgriovė ga
tai. Kita parduotuvė vietoje no du jaunus vagilius, neradę tas atsako, kad tas yra Ken- Viekas pavesta Hitlerio jau na daug trobesių, išvertė ir
pieno pradėjo dalinti žmo jų kaltės, nors jie prisipažino tuoky valstybės reikalas.
nimo organizacijos žinybai.
išlaužė medžių.
nėms centus. Gavę centus prie vagiliavimų.
Naciai visur vykdo katali Audra stipriai buvo jaučia
žmonės eina į Beatty parduo Teisėjas ir valstybinis kal Trys plėšikai apiplėšė Mount kams žalingų darbų.
ma pačiame mieste: miesto
tuvę ir ten perka pienų.
tintojas išbarė prisiekusius Sinai ligoninę. Pagrobė apie
sode vėjas išrovė keletu dideKova dar nenutraukta.
teisėjus.
1,000 dol.
GARSINKITĖS “DRAUGE” lių medžių.

BUENOS AIRES, geg. 16.
— Argentinos prezidentas Ortiz išleido dekretų, kuriuo pa
naikinamos respublikoje visos
fašistų ir nacių politinės ir
kitos organizacijos, kurios iš
užsienių direktuojamos. Poli
cija įpareigota uždaryti vi
sas šias organizacijas.

1

NACIŲ AUTORITETAI
UŽ6R0RĖ VYSKUPO,
VIENUOLIŲ NAMUS

PARYŽIUS, , geg. 16. —
Sovietų vyriausybė atmetė vi
sus Britanijos pasiūlymus ir
sumanymus dėtis sųjungon
prieš diktatorius. Bolševikai
aiškiai pasisako, kad jie neno
ri dėtis nė su viena kuria vai
stybe prieš diktatorius, o ypač prieš Hitlerį. Jie negali
įsipareigoti ginti kurių nors
valstybę, nes jiems neįmano
ma savo kariuomenės iškelti
už Rusijos ribų, arba siųsti
kur svetur karinius lėktuvus.
To nepaisant, prancūzų vy
riausybė, kaip sužinota, nus
prendusi dar bandyti britų ir
savo pusėn patraukti sovie
tus.
!
Užs. reikalų ministras Bonnetas pasikvietė sovietų am
basadorių pasitarimams. Bonnetas planuoja kompromisu
sovietas patraukti savo ir bri
tų pusėn.
Londone ir Paryžiuje mano
ma, kad sovietai yra galingi
ir jų nusistatymas tarptauti
nėje ^jofittkoje ėšųs reikšmin
gas. Jei britai su prancūzais
vis dar pasitiki sovietų “ga
lingumu” ir “reikšmingu
mu”, tad ir nenuostabu, jei
diktatoriai juos bruka į savo
krepšį. Mokosi ir nieko neiš
moksta
POLITIKIERIAI GRIEBIA
SI STRATEGIJOS

WASHINGTON, geg. 16. —
WPA darbų vedėjai Obio val
stybėje, kaip pranešta kongre
so komitetui, griebiasi strate
gijos, kai jiems liepiama ma
žinti išlaidas siaurinant dar
bus. Jie iš darbų paleidžia
daugiausia šeimų galvas, kad
tuo keliu sukelti didesnį ne
darbu, nepasitenkinimų ir įti
kinti kongresų, kad negalima
mažinti WPA skiriamų fondų.
CHICAGIETIS IŠSKRIDO
I ŠVEDIJĄ

LIETUVOJE DARBO
IR DUONOS UŽTEKS
VISIEMS - SKUČAS
KAUNAS. - Vidaus rei

kalų ministras gen. Skučaa
priėmė spaustuvių darbinnkų
delegacijų. Delegacija įteikė
ministrui spaustuvių darbinin
kų susirinkime priimtų rezo
liucijų, kuria pasveikinama vy
riausybė. Vidaus reikalų mi
nistras gen. Skučas delegaci
jų prašė perduoti spaustuvių
darbininkams padėkų ir linkė
jimus. Ministras pažymėjo,
kad dabartinei vyriausybei yra labai artimi darbininkų in
teresai, bus stengiamųsi dar
bininkų padėtį gerinti. Yra
tam tikrų objektyvių priežas
čių, dėl kurių prie didelių so
cialinių pakeitimų negalima
greit eiti. Prie ekonominės
būklės pagerinimo bus eina
ma lėnais, bet stipriais žings

niais.
Toliau vidaus reikalų mi
nistras užsiminė apie amnes
tijos klausimų, kuris yra stu
dijuojamas. Vyriausybė netu
ri intereso laikyti kalėjimuo
se žmonių, kurie nori būti
naudingais valstybei pilie
čiais. Reikia tikėtis, kad am
nestijos klausimas bus išsprę
stas teigiamai. Naujai vyriau
sybei perėmus valdymų, iki
šiol iz kalėjimų paleista apie
40 asmenų.
Vidaus reikalų ministerija
nėra priešinga spaustuvių dar
bininkų ekonominės sąjungos
steigimui. Tik darbininkai tu
ri savo reikalais rūpintis pro
tingai. Lietuvoje darbo ir duo
nos užteks visiems.
POLICISTAS SUŽEISTAS,
ŽUDIKAS NUŠAUTAS

Granville gatvėje (avė.)’,
ftrii Broadway policija bandė
sulaikyti vogtu automobiliu
važiavusį įtariamų vyrų. Tas
iš automobilio šovė ir imžeidė
policistų. Kitas policistas nu
šovė įtariamąjį

Jaunas chicagietis, Charles
Backman, nedideliu vieno mo
toro lėktuvu vakar iš St.
Johns, N. F., per Atlantikų
išskrido į Švediją.
Jis tikisi per 20 valandas
padaryti apie 3,000 mylių to Pasirodė, nušautasis yra H.
lį. Sakėsi gjazolino turįs 45 va Zinkel, plėšikas, 1926 m. baulandoms.
; stas kalėjimu ir 1929 m. paroliuotas.
ŽEMES DREBĖJIMAS
HAWAJUOSE

VARŠUVA, geg. 16. - Čia

HILO, Hawaii, geg. 16. — atvyko vengrų karinė misija.

Čia įvyko žemės drebėjimas.. Vengrija sakosi norinti būti
Kai kurių mūrinių namų sie Lenkijai drauginga.
nos suskilo. Tas įvyko, kaip
aiškinama, nuo Kilauea ugniakalnio aktyvumo.
CHICAGO SRITTS. - Tš
Kaune Klaipėdos pabėgę- • dalies debesuota ir vėsiau.
Ižams šelpti surinkta jau 80
Saulė teka 5:26, leidžiasi
tūkst litų.
8:05.

ORAS

Trečiadienis, geg. 17 d., 1939
Dr. Or. Valančius
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Šios dienos mūsų dienraščio vedamųjalne
(Tęsinys)
dauguiua buvo nubausti už
straipsnyje,
tarp
kitko,
kalbama
ir
apie
di“DRAUGAS”
Vietos evangelikų vyskupo dezertyravimų ir už kitus nu
vorsų
blogybę.
Aiūsų
vedamųjj
papildo
“
Ga
Beina kasdien Uakyrus SMMSdlesloa,
— superintendento Obereigne- sikaltimus, pagal tautai ir va
rso
”
bendradarbis
S.
Būgnams,
kuris
apie
PRNNUMBRATOfl KAINA: J. AmetlkM vole
rio parėdymu pirmųjį priju lstybei saugoti įstatymų, bu
Melasų — H.»0; Pnael Mete — |M0; Trims------moterystės sakramentų taip rašo:
Mama — »«.«•; Vienam mtasMol — .Tte Kltsse vaivo priimti kaip didvyriai,
MgrMu prenumerata: Metama — |T.O»t Pusei moty
“Kristus savo mokslu atmainė pažiūras į ngimo sekmadienį visame kra kaip
«• *4.10. Pavienis nona. to.
kankiniai dėl vokišku- Po Svietą Pasidairius gų apie Lietuvos paukščius ir
šte
atlaikytos
padėkos
pamal

moteris, sulygindamas jas su vyrais. Jo mo
daro i«istat)ų, kad leidinys iš
dos. Tokios pamaldos atlaiky mo. Paskutinis jų transportas
■ouivpepeu u|iya>eiei sofiauepueu
tina
viso
pasaulio
gerbiama
ir
mylima,
pa

-eaioe eojenuered
auiuxnu<uui u, awj||ui«iwu timp
Dedu ant delno vožnų pa eina nelaiku, nes dabar dau
-UUA i(uruuiA»|«ju«l anoavą «ii||ep|p *ue^e||ed l«|yunr«<JU
statė moteriškę tinkamoje jai vietoje. Kris tos ir Klaipėdos katalikų ba susidėjo iš maždaug 18 žmo
ieškojimų Amerikoj gyvenan gelis Lietuvos paukštelių sku
eivuioyai sinusą v*l> |«IMVI» *1 |«uunu« ||A**a oyoao
tus liepia vyrui mylėti savo žmonų ir kito žnyčioj, kurios klebonu yra nių.
lųuepuuasejo>i
euj(i|>uuu ua«h sa[iui esi|uuwpuoaee4
čių žydų, kurie paeina iš Lie biai keis plunksnas stengsis
-ox i/vua j| wniyui wu48(i|apd »iu»va |tu|dtuuj| J| ||a*
žmonos negeisti. Bažnyčia visad tų mokslų suvokietėjęs lietuvis Daniliau
-im «•»«»»
HW» MMieiieea
nixue» o«r»a Itų
-exil u**! «uiM|2uii|Mpa<»u J| |pu«pna |«* euioyuiueu («| skelbė ir dabar skelbia. Vyras su motere
Klaipėdiškiams vokiečiam* tuvos ir Klaipėdos krašto, prisitaikyti prie naujų sųlyskas (Danelautski). Katalikų
-mųgAutea rnyuj suiviuapuodeaioe 4) Huieiųjepsjpueu
gų. Bako, baugu, kad profe
susituokdami, priėmę moterystės sakramentų, vokiečių Klaipėdoj labai ne besirengiant “anšliusui” bu kad aukotų Lietuvos Apsigy
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
prisiekia vienas kitam meilę, ištikimybę ir daug, dėlto šių bažnyčių dau vo visokiais būdais ugdoma nimo Fondui, kad plati jų gi soriaus žinios gali heatitikti
Bntered m Second-Clase Mauer Marok II, 1111, et
Ckloaco, ŪUnols Under the Aot of March A 1171.
vienas kito iki mirties neapleisti. Kur pasie giausia lankė lietuviai. Pasta juose nauionalsocialistinė dva minė Lietuvoj turėtų apsaugų gyveninio tikrovės.
nuo visokių jų, aplink Lietu
kė Kristaus mokslas, ten moteriškė atsistojo
rieji buvo jau bepradedų sta- sia ir pasaulėžiūra. Viena iš vą, gojų, kurie ne tik aiškius
sale vyro ne kaip jo vergė, bet kaip lygi tyli atskirą tatilAų bažny-'toki« “perimklSjimo” prieLabas Ryts!
Visuomenė Ir Jos Priešai
žydus,
ale
ir
jų
artimas
bei
draugė šeimos motina. Šventame Rašte yra
Kašo Jonas Bkelly
čių Smeltėje, toje vietoje, kur ruonių buvo subuvimai (Ka- tolimas pakalenęs, be jokių
pasakyta:
“
Kų
Dievas
sujungė,
žmonės
te
Visuomenė turi visokios rūšies priešų. Prie į
—Nespiauk į vandenį,
kų tik buvo pastatyta pustre meradschaftsabend), kuriuos ceremonijų, iš savo kraštų vė
neskiria
”
.
Katalikų
Bažnyčia
visad
griežtai
jų tenka priskaityti ir daugelį turtuolių vai
ruošdavo atskiros įstaigos bei
gali prisieti pačiam jį gėrį
kų, kurie -paveldėję tėvų milijonus, veda šly to oibalsio laikėsi. Bažnyčia už moterų tei-1 &° milijono litų vertės vai įmonės savo personalui ir Į ja kur pipirai auga, ir kad to
— Nėra baimės, nes aš se^
kštų, papiktinantį gyvenimų. Kad taip yra, sęs visad kovojo ir saugojo jas nuo pažemi- stybinė amatų mokykla ir Že- kuriuos visad atvykdavo jų 'lesnei Lietuvoj turėtų rojiškų
niai jau esu pripratęs prie
mės Banko lietuviams darbi
čia būtų galima nurodyti daugybę pavyz nimo. Už moterystės sakramento priesaikos
fiureris dr. Neumannas “va gyvenimų, kokį iki šiol turėjo. alaus.
pildymų nekartų išsižadėjo milijonų katali ninkams kolonija — apie 80
džių.
kų, bet neleido mindžioti jos teises. Gerai namų. Nemažų sumų pinigų do žodžiui sulaikyti”. Į vie
Kauno linksma popiera
Priežodis sako, kad jei apie mirusį neturi žinomas popiežių pasielgimas su Henriku buvo suaukoję lietuviai nau nų iš tokių subuvimų, būtent <<
— Šių vasarų gatvėse mo
Kuntaplis” išfigeriavo, kad
kų gero pasakyti, tai geriau apie jį nieko VIU, Anglijos karalium, kuriam neleista pa
Kl.
krašto
draudimo
įstaigos
jai bažnyčiai statyti, sklypas
lietuviams priėjimas prie jū terys devėa žiurstelius, —
nekalbėti. Tačiau šių laikų spauda į tai ne mest savo žmonos ir vesti kitų, nors per tai
personalui,
ir
aš
gavau
pakvie
pareiškia madų išgalvotojai.
buvo nupirktas ir planai pa
kreipia dėmesio. Mirštant žymesniam žmo visos Anglijos katalikų nustota.
timų atvykti. Kaipo lietuviui, ros siaurėja. Esą, Klaipėdoj,
— Geriau būtų, kad moteruošti, dalis medžiagos užsa
kaip žinome, jau vokiečiai, o
gui, spauda paduoda visas jo gyvenimo smul
Visokie skandalai apie divorsns, kurių ap kyta — šis gražus darbas, ži žinoma, buvo nejauku, bet
Įrys tuos žiurstelius dėvėtų
Palangoj numatoma, kad visų
kmenas. Jęi apie jį neturi kų gero pasakyti, rašymų pilna kasdieniniuose laikraščiuose,
kaip tos įstaigos vyr. valdy
noma,
paliks
neįvykdytas,
nes
vasarų visas pajūris bus ap virtuvėse ir pagamintų val
parašo tai, ko, rodos, nederėtų rašyti, kas yra ne kas kita, kaip tik nesiskaitymas ir
bos nariui buvo nepatogu ne
nebereikalingas.
Telšių
vys

sėstas žydais. Vadinasi, lietu gius be kenopenerio pagelbos.
yra viešu papiktinimu.
nepaisymas devinto Dievo įsakymo. Tas įsa
dalyvauti. Dėlto nutariau da
kupas,
kuriam
priklausė
Klai

viams daugiau nieko nebelieUžvakar Floridoj mirė Ohicagos milijo kymas ne vien vyrams įsako negeist kito
lyvauti ir pasakyti kalbų. To- Į
pėdos
krašto
katalikai,
davė
Maikis Dizis įlipęs į medi
, . . .
»
.
;ka, kaip tik remontuoti Švennierius Potter d’Orsay Palmer, garsios tur moters, bet taipgi lygiai ir moterims įsakot
kioj atmosferoj rasti kalbai
.
Klaipėdos
klebonui
plačius
įir
sėdėdamas ant šakos jų piu
tuolių šeimos narys. Mirė nuo žaizdų, ku negeist kitos moters vyro ir ardyti šeimose
minčių
ir
žodžių
buvo
labai
galiojimus tvarkyti Bažnyčios
klu piauna nuo kamieno.
rias gavo jo paties sukeltos© muštynėse. meilę ir laimę.”
sunku.
Galvojau
pakalbėti
aTeikalus naujose sųlygose. Da
Žinomas geradarys, Klaipė — Sei Maik, bene nori
Muštynes sukėlė dėl to, kad buvo neblai
pie
lietuvių
ir
vokiečių
tau

lis lietuvių kunigų apleido
dos milijonierius žydas Nafta sprandų nusisukti, žiūrėk, tu
Pagerbs Pijaus XI Atmintį
viam stovyje. Tokiame stovyje jis dažnai bū
tų
savitas
teises
ir
siekius
ir
kraštų: kun. dr. Kruša, nau
lis be leidimo iš Lietuvos iš sėdi ant tos šakos, kurių
davęs. Laikraščiai rašo, kad Palmer, nors
jų tarpusavį gerbimų, maniau
“
XX
Amž.
”
rašo,
kad
lenkų
katalikų
dien

jos bažnyčios statymo inicia
vežė 4,000 anglų svarų. “Kun plauni...
dar buvo tik 35 metų amžiaus, jau buvo
iškelti abiejų tautybių žmo
vedęs keturias žmonas. Su pirmosiomis tri raštis “Maly Dziennik” buvo paskelbęs an torius, išvyko į Telšius, kun.
taplis” siūlo visiems, kad pa — Nevermai, tu manęs ne
mis persiskyrė (gavo divorsų). Tas pats ne ketų tema “Kokiu paminklu paminėti ve Ruibys ir kiti gavo naujus nių krašte bendradarbiavimo, dėkotų tam tauriam gerada pamokysi. Ar nematai, kad
sugyvenimo mintį. Tačiau ma
trukus, rašoma, būt įvykę ir su ketvirtąja. lionį Sv. Tėvų”. Kovo 15 d. pasibaigė an paskyrimus.
*
riui.
, ,1 , galas tos šakos pririštas prie
ketos
terminas,
ir
jos
rengėjai
jau
spėjo
no “galvos laužymas” buvo
U to galima suprasti, kokį gyvenimų vėlio
kito medžio!
bereikalingas.
Savo
taikingos
ms vedė. Jis, matyti, manojo, kas yra mo peržiūrėti duomenis.
Kauno “Kuntaplis” prane * Tiesa, Maikis buvo smart.
Vietos vokiečių dienraštis
terystės sakramento šventumas, nežinojo doAiškėja, kad į pirmųjų vietų išeina trys “Memeler Dampfboot” kas kalbos pasakyti nebeturėjau ša, kad profi Ivanauskas iš Ir šiandie jo sprandas dar te
_ ro, krikščioniško gyvenimo reikšmės.
projektai — pastatyti auklėjimo institutų dien deda sveikinimus, ku progos, nes žinomi įvykiai leido (ar tuoj išleidžia) kny- bėra įdėtas į plesterį.
Pagaliau, nei Palmerio, nei kitų jam pa neturtingam jaunimui, užbaigti Apvaizdos riuos dr. Neumannas gavo užbėgo už akių mūsų, lietu
našių milijonierių vaikų perdaug kaltinti ne bažnyčios statymų ir pastatyti Liubline ra Klaipėdos prijungimo proga. vių visiems bandymams dar gistratui atsiųsta nemaža su viai ir jūrininkai, kaip gerai
tenka. Pne to dažnai priveda sutižęs tur dijo stotį. Daugiausia tačiau pasisako, už Tokius pasveikinimus, be vi surasti su vokiečiais kokį nors ima aukų iš Vokietijos, kurios jie valgo ir puošniai apsiren
tuolių šeimų gyvenimas, netikusi aplinkuma, radijo stoties statymų.
sos eilės mažesnių asmenų, at sugyvenimo būdų. Visi subu- turinčios būti atiduotos tai gę ir kad vokiečių kariuome
stoka gero, krikščioniško išauklėjimo ir taip
“Maly Dziennik” skelbia, kad tuo klau siuntė ir aukštieji Vokietijos viniai, taigi ir Šte, buvo ati- i darbin;nkQ §eįmai, kurioj gi nėj tarnauti yra vienas ma
pat palaidi įstatymai, kurie sudaro galimu simu jo skiltys dar pasisakys lenkų episko
dėti — nebeįvyko.
mė pirmasis naujagimis “at lonumas, džiaugsmas, kurio
reicho 'pareigūnai: maršalas
mus mainyti žmonas taip, kaip čigonai mai- patas ir katalikai veikėjai.
turi siekti kiekvienas vokie
Ta pačia proga noriu pažy vaduotoj” Klaipėdoj.
Goeringas, fiurerio pavaduo
nikauja arkliais. Kas blogiausia, kad spau
tis jaunuolis.
tojas Rudolf Hess, užsienių mėti, kad išskyrus kelis vie
da tų mainikavimų taip iškelia bū visomis
Vokiečių kariuomenės inguKini/ Katalikų Dienraštis
Toks įspūdis gavosi stebint
reikalų ministerie von Rib- tos vokiečių vadus, visi kiti la visokiais būdais linksmina
smulkmenomis, lyg tai būtų kokia dorybė.
Prieš 26 metus, kaip ražo “XX Ami.”, bentrop, reicho darbo orga vokiečiai apie tai, kam ruo Klaipėdos gyventojus. Buvu Visų Klaipėdos užėmimo spek
Prie to daug prisideda ir daugybė rodomų
belgų misijonierius tėvas Lebbe įsteigė pir- nizacijos vadas Dr. Ley, rei šiamasi ir kad taip greit vis sioj Prezidento Smetonos, da taklį.
nepadorių veikalų filmose.
hių ir vienintelį kinų katalikų dienraštį Ti- cho sporto vadas von Tscha- kas turi pasikeisti, nežinojo. bar Adolfo Hitlerio, alėjoj kie
Dr. Neumanas pirmųsias die
Didieji šio krašto dienraščiai, kurie mėg
ehcine. Prasidėjus kinų - japonų karui jis mmer, profesorių kameros va Dar kovo mėn. 21 4., taigi vos
kvienų vakarų kariškas orkes na s “prisivėšėjo”. Jis buvo
sta nurodyti, kas yra visuomenės priešais,
turėjo sustoti, bet dabar, Nankino apašta das dr. Scsultze, reicho Vete- vienų dienų prieš “anšliusų”
turėtų pridėti prie jų skaičiaus ir tuos tur
tras ruošia koncertus, kurių kviečiamas į įvairių kariuome
liškajam vikarui monsilij. Yu-Pinui rūpinan rinorių vadas Dr. Weber, Ryt gavau pakvietimą dalyvauti | k,auRoai n|inios žmonių Tuw
tuolius, kurie nesirūpina savo vaikų tinka
nes dalių priėmimus, pramo
tis, jis vėl pradeda reguliariai išeiti Yunan- prūsių armijos vadas gehero- draudim© įstaigos naujų rū
padoriu auklėjimu, kurių gyvenimas pi
fu mieste. Laikraštis išeina dviem laidomis las von Kueehler, Muncheno, mų atidarymo ir sųryšy su tuo koncertus transliuoja taip gas, vaišes. 37-sis Karaliau
ktina jauhimų ir prisideda prie visokių ne
— rytihe ir vakarine, be to, jo savaitinė lai Stuttgarto, Prahos ir visų ruošiamame “Kameradscha- pat Klaipėdos radiofonas. Vie- čiaus artlTerijos pulkas jį net
dorumų plitimo, prie didinimo suirusių šei
nų vakarų Dangės kanale sto specialiai pagerbė, kaipo bi
da išleidžiama Čungkinge, laikinojoje KiniRytprūsių miestų burmistrai ftsabende”. Taigi tos įstaigos vintieji kariški laivai suruo vusį artileristų Didžiojo Kamų skaičiaus. Gaila, kad tos rūšies dienraš
jos sostinėje. To katalikų dienraščio skai-, . .
čiai, vietoj kovoti su ta šio krašto liga — lytoj, didžiom, sudaro kinai pagonys, kurie ,r J1™,C
k!\Su J'pat,nf?u j>onai nieko nežinojo kas tu- šė raketų, iliuminacijų ir pro ro metu, jo garbei suruošdadivofsais, populiarižttodami divorsuotus žmo- jį labai brangina dėl jo vertingos ir greitos I PabrC'žiinu laikraštis mini taip I rėjo įvykti Nors vietiniai smo
žektorių pramogų, o jūrinin mas paradų teatro aikštėje.
nes, tų blogumų plačiau -paskleidžia.
pat
sveikinimų
Hamburge
gygi'kai
jau
žyimiai
anksčiau
buinformacijos.
kų orkestros prie neseniai at Mažasis “vadas” apžiūrėjo
venAnčios geniausios klaipė- , vo gavę parėdymus būti pasi statyto Borusijos ptunihklo artilerijos pabūklus, apėjo iš
Prie to, kas jau pasakyta, ta pačia proga
dietos (99 4>etų) tūlos Brautr- ruošusiems, bet konkretūs už susirinkusiems pagrojo vokiš sirikiavusius artileristus ir
galima pridėti dar vienų dalykų: turtuoliai
Minės Sukaktį
gam.
daviniai vykdyti, įstaigas už kų meliodijų, kurioms klau priėmė jų juiradų. Pulko va
sukrauna didelius kapitalus dažniausiai skau
1940 m. spalių 9 d. Vilniaus Vytauto Di Minėtų asmenų sveikinimai iminėti, šaulius nuginkluoti ir
džiai nuskriausdami darbininkus, atitrauk
das kapitonas Thiel pasveiki
sytojai pritardavo daina.
dami geresnį duonos kųsnį nUo jų šeimų, džiojo gimnazijai nukanka 25 metai. Ryšium patalpinti ištisai, o visų kitų t.t., jiems buvo nurodyta tik
Šventės pfoga klaipėdiškia no jį kaip “Klaipėdos išva
nuo pusbadžiai gyvenančių vaikučių, o jų, su tomis sukaktuvėmis manoma išleisti ati tik suminėti.
kovo mėn. 21 d. vakare, ka ms buvo aprodomi karo lai duotojų”. Tų patį vakarų šis
milijonierių, vaikai tuos turtus eikvoja pa tinkamų leidinį, kuriame bus nušviesta tos
da Klaipėdon iš Karaliaučiau* vai, jų įrengimai ir jūrininkų pulkas, kaip ir dauguma jū
laidam gyvenimui ir tuo pačiu visuomenės mokslo įstaigos istorija ir veikla. V. D. Gim
Kaip ir kelias dienas prieš sugrįžo dr. Neumanas ir ge gyvenimas. Žmonėms lanky rininkų, apleido Klaipėdų. Už
piktinimui.
nazijos direktorius M. šikšnys Vilniaus lie
prijungimų iš Lietuvos kariuo neralinis konsulas von. Sau- ti leista tik kai kurie laivai, poros dienų laivu “Ilahsetuvių spaudoje paskelbė atsišaukimų į visus
Ola tai yra vienas iŠ stipriausių įrodymų,
menės atleistieji klaipėdiškiai cken.
į kitus šie nebuvo įleidžiami. stadt Danzig” (tas pats lai
buvusius tos gimnazijos mokytojus ir moki
dėl ko reikia kovoti su tuo blogumu, dėl
vokiečiai
taip
ir
iŠ
Lietuvos
nius, prašydamas juos iki 1940 m. sausio
Reikia pastebėti, kad pirmie vas, dėl kurio 1938 m. .birže
ko visu frontu reikia vykdyti socialinį tei
kalėjimų
paleistieji
paskuti

Kovo
mėn.
29
d.
Klaipėdos
1 d. atsiųsti savo atsiminimų iš gimnazijos
ji kariuomenės daliniai ir jū lio mėn. 21 ir 28 d. buvo ki
singumų.
gyvenimo, taip pat suteikti žinių apie savo niai klaipėdiškiai kaliniai sa prisiekusiųjų teismas išnešė rininkai, kurie įžygiavo į Klai lusios riaušės) buvo atgaben
Tos kovos priešakyje stovi Katalikų Baž veiklų išėjus iŠ gimnazijos ir, jeigu kas tu vo draugų, giminių ir pažį ! pirmų sprendimų jau nebe Lie pėdų, buvo žymiai geriau ap ti nauji jūrininkų daliniai, ku
nyčia ir dėl to padorieji piliečiai, kurie no ri, atsiųsti būdingų tam leidiniui fotografijų. štamų buvo demonstratyviai tuvos Respublikos vardu bet sirengę, geriau aprūpinti ir 1 rle skirti nebe pavadavimui,
ri ir kraštui ir žmonėms gerovės, turi stoti
Išėjo iš spaudos “Muzikos Žinios”, kuriose priimti, su gėlėmis ir dovano-, “Im Namen dės Deutaehen matyt specialiai propagandos 1 ne tam, kad pasigėrėti ir pa
į Bažnyčios vadovaujamų katalikiškų veiki
sudėta gana daug rimtos medžiagos apie mu- mis Sugrįžusiems kareiviams Vrolkes” (vokiečių tautos va- reikalui papuošti, kaip tie, demonstruoti, bet juodam da
mų ir apaštalauti.
zikos menų ir daug žinių iš parapijų chorų buvo įsakyta registruotis. Jie, rdu), kuriuo 3 ir pusė niėne kurie vėliau atvyko Šiuos pa- rbui — vykdyti jūros tvirto
•
*
•
greičiausia, turės toliau atlik šio kalėjimo būva nubausta, keist, Supt,n,aniSi k,d tuo vės įrengimus.
Juozo Žilevičiaus veiklos
Komunistai savč laiku organizavo viso veikimo. Ilgoku straipsniu paminimas kom ti karinę prievolę Vokietijos tūla tarnaitė Berta BĮ. už va- nor5[a vietw gyWnlojams>
kias lygas kovai -prieš karų, dabar jau kito pozitoriaus Juozo Žilevičiaus veiklos muzi
«y«tę.
kariuomenėj.
pnč jaunimui parodyti kaip
Daug daro, kas daug myli.

mu,

kių giesmelę gieda: valstybes kursto į karų.
Mat, "mainos rūbai margo svieto”.

koje sukaktuvės. Paduodama plati jo bio

grafijų.

Sugrįžusieji kalimai, kuriui

Tų pačių dienų miesto ma- puikiai gyvena reicho karei- Daug daro, kurs gerai atlieka

-J*

r•

Trečiadienis, geg. 17 d., 1939
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Aš žinau, tavo kelias sun
kus ir daugelio nesupranta
mas (o gal tik tyčia neįver
tinamas), bet dėl to nereikia
nusiminti, nes tik per kovų Per viri S0 metų Ex-Lax buvo Ame
rikoje daugiausia parduodamas lluoPrašome Į Taikę
daromės stipresni ir skaistes- suotojaa.
j ni. Ir šalia pūvančiom žaiz Produktu turi būti teras, kad pa
Šiuo trumpu rašinėliu krei
dom išsiverčiančio pasaulio siekti vlrtūnę. . . ir Ifcllalkytl tenai! piamės į sesutes lietuvaites,
Nesvarbu kokj lluoauotoją vartojo- i
tavo misija darosi dar pras te.
kviesdami jas į svarbų darbų.
Jūs būtinai turėtumėt pamėgint
mingesnė, dar reikalingesnė. Ex
Reikalas yra toks.
Pamažu gyvenimo luošieji tie Jis yra veiklus. Jis yra ivelnus. Jis
Antradienį, gegužės 30 d.
yra lengvas priimti. Ex-Lax turi gar
sia į tave savo maldaujančias daus Šokolado skonj. 10 c. Ir 26 o. yra kapų puošimo diena ar
rankas, į tave jaunų, skaistų, detutis yra pu visus vaistininkus. ba, kaip paprastai vadinama,
pilnų jėgų ir pasiryžimo skau SAVGOKITfcS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
Decoration Day.
tų ir tu negali atsisakyti, nes ATSISAKYK1T PAKEIČIANČIŲ!
Šv. Kazimiero kapinėse tų
Gaminama tik vienas tikru Ex-L*x!
žinai,
kad
tai
tavo
pareiga,
dienų įvyksta iškilmingos ge
1900 S. Halsted St., Chicago, III.
įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
Ir ant kiekvienos plytelės.
žinai kad šalia tavęs eina dėžutės
dulo pamaldos. Į pamaldas ir
Kad gautumėt geras pasekmes,
Kristus Ir Skautas
ni seniams. Ir todėl mes, ffcau Kristus.
reikalaukit tikro Ex-Lax!
kapų aplankyti suvažiuoja k e
tai, turime ieškoti savyje ir
liolika tūkstančių žmonių.
Šių dienų pasaulis šoka bai tik savyje tos jėgos ir dar Broli skaute! Tavo šūkis
Tų dienų, kapinių vadovy
sų ir pražūtingu šokį. Baisų bingumo, kurių skatintojas toks skaistus ir gražus, toks
TNC OSI6INAL CH0C0LATE1 LUATIVE
bei leidus, yra daroma rink
ta prasme, kad tame gaiva turi būti mus surišęs įžodis. didingas ir patinkantis Kris
liava lietuvių labdarybės rei
liškame šokyje negalima įtui, kad amžinai turi įsirau“
Aš
esu
Tiesa,
Kelias
ir
kalams. Šiemet surinktosios
žvelgti gėrio pradų, ir pražū
sti į tavo kūnų, įsilieti į krau
Gyvenimas”, sakė Kristus vi
tingų, 'kad pasaulis pradėjo
jų ir į darbus. Nepadaryk nie nemoka lietuviškai skaityt! aukos skiriamos išimtinai prie
sai
žmonijai.
Kalbėjo
ir
tau,
sigrjžti nuo gėrio idealo,
kad jam gėdos. Ir tada tu bū Šio skyriaus vedėjui būtų į- giaudų statymo fondui.
broli
skaute!
Kristus
ir
tu.
domu ir naudinga išgirst jū Dėl to, šiuomi Lietuvių R.
savo Dievo. Gan greitai
si pasiekęs to, ko esi vertas
Kokie
Jūs
gražūs
šventoj
sų nuomonių. Parašykit jam K. Labdarių Sųjunga atsišau
artinasi blogis, kuris turės
ir tik tada tu pajusi šalia
draugystėj,
šventame
darbe
l
atvirutę. Kitų miestų skau kia į visas Cbicagos ir apy
iššaukti pasaulio krizę ir ku
savęs amžinųjį Draugų — Kri
Tavo
jauna
širdis
plaka
tik
tai rašykit į šį skyrių apie linkės lietuvaites, kviesdama
ri triumfališkai sunaikins jos
stų.
savo veiklų.
Kapų Puošimo Dienos pusę
kūrėjų — žmogų. Ir darosi Jam, tavo darbo pavyzdys —
Iš Lietuvos “Skautų Aido”
Jis,
darbo
genijus,
tavo
Die
pašvęsti kilniam labdarybės
taip liūdna, kad verkti noris,
S.M. A. Rudis - Rauktis,
vas.
Su
Kristumi,
broli
skau

darbui. Prašome stoti į aukų
bet kų padės ašaros, kada rei
Skautai ir skautų draugai!
te,
į
priekį,
į
gyvenimų,
nes
100
E.
Bellevue
PI.
rinkėjų eiles. Užsiregistruoti
kia šaltumo ir susikaupimo,
Kaip jum patinka šis sky
Jis
nelaimino
bailių
ir
beva

galima parapijose veikiančio
jėgos ir darbo. “Ne vergauti
Chicago, III.
lių, tinginių ir apsileidėlių. rius! Ar jis yra vedamas taip,
se labdarių 'kuopose, pas cen
gimėm blogui, bet jį valdyt”,
Drųsiai su kryžium rankoje kaip jūs norėtumėt! Kaip rei
tro valdybos narius, dienraš
turėtų skambėti kiekvieno skink laimėtus vainikus ir te- kia jį pagerint! Ko dadėt? KLAIPĖDA ATRODO KAIP
čio “Draugo” redakcijoj. Būt
žmogaus ausyse. Bet, deja, se nedreba tavo širdis, išvydusi Gal yra rei'kalo rašyt skyrių
gera, jei mūsų talkininkės už
KAPINYNAS
niai palieka jauniems, o jau- priešų.
dalinai angliškai tiems, kurie
siregistruotų išanksto, kad
Koncentracinėse stovyklo
tvarkingiau būtų galima pa
se yra 3,000 įtartinų; areštuo
sidalinti darbu.
tų, gyventojų teigimu, yra aToks tai yra mūsų prašy
pie 6,000 Gyventojai varomi
mas. Mes prašome ne savo
dirbti fortifikacijos darbų.
vardu, ne sau dirbame. Mūsų
Javų atsarga buvo konfiskuo
sųjunga dirba naudai tų, ku
ta ir sunaudota karo įgulai i
rie dažniausia ne iš savo kal
išmaitinti. Klaipėdos uostas
tės pateko į nelaimę ir nebe
jau neturi prekybinio darbo.
gali 'patys sau duonos kųsnį
Gabenama per jį tiktai karei
beužsidirbti. Sųjunga statys
viai ir fortifikacinė medžiaga.
seneliams prieglaudų, nes ji
Riebalai krautuvėse visai iš
yra būtinai reikalinga tiems
nyko, taip pat arbata ir Ikamūsų tautiečiams, kurie ne
va. Viskas brangsta. Dabar
turi pastogės, kur galėtų privisi vietos gyventojai gerai . . .. . ? . .... * .
. .
,
siglausti ir kurių likimu mesupranta skirtumų tarp vakar
kas nebesirūpina. Mes, turė
ir šiandien. Ta šioji dieua rei
dami broliškų ir Ikrikščionišcho rėmuose atrodanti, kaip
kų jausmų, tokių senelių ne
bausmė už laisvės ir gerovės
galime apleisti. Mūsų yra
niekinimų, čia būnant Lietu
šventa pareiga rūpintis jų
vos suverenumui. Apsilanky
likimu.
mas Klaipėdoje kiekvienam,
Mes esame giliai įsitikinę,
kas pažino tų miestų prieš
prijungimų, palieka didelio kad lietuvaitės į šį prašymų
atkreips rimtų dėmesį ir gekapinyno įspūdį.

"Šeimos Draugas”
Trims fientkartėmsl

LABDARIŲ DIRVA

Lietuviu Skauto Skyrius

EX-LAX

į šį vakarų. Jis bus, kaip
kitais sykiais, Dievo Apvaiz
dos parap. salėje. Šis susirin
kimas turėtų būti žymiai di
desnis, negu kiti ligšiol buvu
sieji. šį vakarų galėsite gau
ti Labdarių Sųjungos auksi
niam jubiliejui paminėti iš
leistų gražią, iliustruotų kny
gų, apie kurių plačiau jau
buvo rašyta praėjusį trečia
dienį.
lb.
lė

gūžės 30 dienų dirbs drauge
su mumis, kad kiek galima
daugiau surinkti aukų sene
lių prieglaudos statymo fon
dui.
Labdariai

Neužmirškit, šį

Vakarę Renkamės
Lietuvių R. K. Labdarių
Sųjungos reguliaris susirinki
mas paprastai įvyksta mėne
sio paskutinį trečiadienį. Bet
centro valdyba, atsižvelgda
ma į tai, kad reikalinga susirirtkti an'ksčiau ir gerai pri
siruošti prie gegužės 30 die
nos darbų, susirinkimų atkė
-----

Be meilės paviršutinis dar
bas nieko nepadės; o kas iš
meilės daro1, nors tai . išrodo
menku daiktu, visad tampa
vaisingu.
Tankiai atsitinka, kad tai y
ra goriausiu, kas yra reikalin
giausiu, o ne tai, kas atrodo
tobuliausiu.

Tksy AIPJfsrUaNonual

BUDRIKO PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

Night and Morning

, /MpR

)

y™*

eVes

Dėl aklq pavargusiu nuo Saulėa,
Vėgo ar Dulkiu, vartokite kelia la
šus Kurine: Palengvina nuvarėm
slas ■V'*.
Saugus Kūdikiams ir Suauguslema
Visose Vaistinėse.

i V/rite for Free Book j MUfllNECDMPANYcftFJji
I "A WorM of Co.tort *»’ V.»r

;

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rąšies naujus namus ant
lengvą mėnesiniu išmokėjimą. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio caah įmokėjimo ant lengvą mėnesinią išmokėjimą.
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Pire In
surance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant nauju ir
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

DIDŽIOJ1 “DRAUGO” EKSKURSIJA

J LIETUVĄ
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

JOHN PAKEL

2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti pardavimui už $175.00, dabar
tiktai ...............................................................................
Elektrinės Ledaunės, 1939 metų, 5 ir 6 kub. pėdų po 098.00

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Norge, General Electric, Hot Point, Westinghouse kainos sumažintos
išparduoti didesnį skaičių.
Už Skalbiamas Mašinas — Norge, Thor, Maytag, duodame didelę
nuolaidų.
Dulkių Valytuvai — Hoover, Eureka, po ...
SI 9.50

KLAUSYKITE

069.00

Nes City Muk Mart
RADIO PROORAMO

Cedar Cbe-sts — drapanoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite
už numažintas kainas.
RCA. Victor 1940 Radios ir kitos gerųjų išdifbysuių radijos parduo
damos po .................................................. *6.95 iki *99*00

Iš New Yorko, Liepos-July 1 d., 1939 m.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Per Oothenbnrgą-Stockholmą

Eksknreija išplauks gražiausiem vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė per
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Oothenburgo geležinkeliu į Stockholmą, apie 6 valandas, iš Stoekholmo laivu “MARIRHOLM”.

Lengvi išmokėjimai. Krautuvė atdara nedėliomis visų dienų.

Jos. F. Budrick Ine.,
FURNITURE HOU8E
3409-11 So. Halsted St.

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.

“G R I P S HOL M ”

Tel. Yards 3088

Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartos dabar.

WEST SIDE EXPRESS

Sutaupysite pinigų pirkdami laivokortę
ten ir atgal

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

Inforraaeiją ir laivokorėią kreipkitės
Draugas Publishing Oo., Ine.

Žymus programas leidžiamas WCFL,—970 k. 9 vai. vak. Chicago laiku

2146 So. Hoyne Avenue

Travel Department
2334 So. Oakley Ava., Ohicago, Illinois
AUTORIZUOTA AGENTŪRA

Telephone Canal 5233

SVVEDISH AMERICAN LINE
38

Chicago, III.

S. T. FABI0NAS, Savininkas

J? %WTWSgg i

II' !■
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JTTLE BUDPY

Trečiadienis, geg. 17 d., 1939

Jei tik kiekvienas savąjį ar
timų gelbėtų, vidRųsias prie
dermes ir doros reikalavimus
atliktų — nepritruktų spėkų
■ei vienam doros keliu žengti
pirmyn.

By Bruce Suart*
HOMCLVI WOULD>eT

HlM J

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Pullman 7236
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mkhlgan Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

TU. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12$
2 iki 4 ir 7 iki 9
Ofiso toL CANal 2346
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Ros. tel CANal 0402.
Šventadieniais: 11 iki 12

QR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

Didžiausių ir sunkiausių da
ir Antanas su Kazimiera Ži
3343 So. Halsted Street
rbų atliko Marąuette Park
rnikai.
2305 So. Leavitt Street
Praeitų sekmadienį, įvyku- i gi vakare parapijos salėje kolonijos veikėjos ir veikėjai
sialme išvažiavime Marijonų ! turės šaunų jubiliejinį ban- — Petras Gailius, Aleksandra
Parapijos karnivalas prasi
ūkyje, po gražios programos kietų su įvairia programa. Jonaitienė, Aleksandra Pukedės birželio 2 d. ir baigsis bi
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Veronikos dr-ja pasižy- lienė ir p-nia Raštutienė. Bet
ir dovanų išdalinimo, sekė pa
rželio 11 d. Karnivalas bus
4729 So. Ashland Avė.
1446 So. 49th Court, Cicero
reiks; pasakius, išsitraukė iš labai gražiai parėmė biznier
silinksminimai.
prie 123 ir Halsted gat. Pa Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
2-troa lubos
Turiu didelio džiaugsmo, krepšelio penkis dolerius. Šei ka Veronika Raubūnienė, Ka
Penktadieniais
rapijos 25 metų gyvavimo me
CHICAGO, ILL.
Valandos:
10-12
ryte,
2-6,
7-9
P.
M.
kad į šį išvažiavimų atvyko mininkė paklausė, ar neturi zimieras Vilimas, Simonas Pi
tais turėsime daug gražiiį pa
Telefonai MIDway 2880
3147 S- Halsted St, Chicago
labai daug stambių biznierių. mažesnį, atsakius, kad tik leckas, Zizai, Bagdonai ir
rengimų ir, galima iš anksto Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
Šeštadieniais
Iš Dievo Apvaizdos parapijos kvoterį; žinoma, to neužtenka, i daugelis kitų.
'sakyti, bus sėkmingi, nes prie
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
Valandos: 3—8 P. M.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
matėsi biznieriai Ivanauskai, Tada mergytė sako, tėtukas
jų vieningai ruošiamasi. Rap.
Vienu
žodžiu
išvažiavimas
ir žymus rėmėjai Bukantai; man davė šiuos penkis dole
Telefonai HEMlock 6286
visais žvigsniais pavyko —
Bridgeporto p-nia A. Leščins rius ir liepė visus praleisti.
Geriausias kovos būdas tai
Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma
kienė, kuri labai žymiai pa Mergytė, rodos buvo iš bul
pasirūpinti padaryti priešinin
(BEINARAUSKAS)
rijos
Seserims
teko
dovanų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rėmė seselių išvažiavimų; Ci variškių tarpo. Tai nepapras
kui kų nors gero ir pakreipti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
suvirs
$300.00.
6900
So.
Halsted
Street
cero biznieriai Pociai, Anglic- tas įvykis, kad mergytė, bū
2415 W. Marąuette Rd.
jį į gerų kelių.
TELEFONAI:
Beje,
p-nia
Vilimienė
pa

Ofiso
valandos:
dama
'kokios
11
metų,
pasiro

kis; YVest Side biznieriai —
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vai ryto
Simano Daukanto federalės dė tokia sumani, ir susiskai- gamino gražų rankdarbį ir
Res. — Yarda 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
bendrovėm raštininkas, Ben. J. čius grųžos pinigus, pasakė, atsivežus išleido, neatmenu
2
iki
4
popiet
7 iki 9 vakare
Norman Armour, iš New
Susitari ua
Kazanauskas, St. Linauskas, dabar einu daryti biznį ir iš kam teko, padarė pelno $6.30.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jersey, naujas Amerikos Ju
pagal sutartį
Dobrovolskiai, Kaminskai, Bu ėjo.
• * I -I
Nuoširdžiai dėkoju visiems ngtinių Valstybių ambasado
Po to susidarę atskiri dai knygučių dovanų platintoja
kaičiai, p-nų Klikūnų visa šeirius Argentinai. Iki šiol buvo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
aia; Marąuette Park biznie nininkų būriai, kuriems, kiek ms, darbininkams ir darbini
ambasadorium Crile resp. Jau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
riai — Zizai, Bagdonai, Vili teko pastebėti vadovavo Ona nkėms, visiems biznieriams,
dvidešimts metų 'kai yra di
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
TeL YARds 0994
mai, R. E. Andreliūnai ir dau •Vilimienė ir .bulvariškės — bulvariškiams, ir visiems, ku
plomatinėj tarnyboj. (Acme
Rez. TeL PLAza 2400
Valandos:
1—
3
ir
7
—
8
gelis kitų, kurie visistambiai p-nia Dovydonienė ir S. Ali rie tik kokiu būdu prisidėjo
photo)
Kasdien išskyrus Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
parėmė, vaišindami savo drau šauskienė gražiai linksmino prie išvažiavimo pasisekimo.
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
susirinkusius svetelius.
gus ir pažįstamus.
,
J. K.
Pereitų savaitę į parapijos
Valgykloj šeimininkės, kuBet už vis daugiausia at
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
jubiliejinį fondų, kad šiais
silankė bulvariškių. Bulvariš-: rių gražų štabų suorganizavo
TeL YARds 5921
West Pullmano
Ofiso Tel Canal 6122
metais išmokėjus visų para
Res.; KENwood 6107
kiai su savo šeimomis tikrai j D. Uasparkienč, buvo šios —
Rez. 8342 So. Marshfield Avė.
pijos skolų, aukojo po $25.00: MILLIONSOF POUNDSHAVE BE N
Res. TeL Beverly 1868
gražiai parėmė. Kiek man te-, Ieva Šaulienė, Tarvainienė, Naujienos
USED BYOUR GOVERNMENT
Jonas ir Antanina Jasulaičiai
ko matyti ir pažinti, iš jų Kulbienė, Rimkienė, MiliausGegužės 7 d., Vytauto par
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buvo: Dfevidofliai, Šukiai,'■Ka kienė, PTetienė, Stnmbrienė, ke, ŠŠ. Petro ir Povilo para
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8 JO
DANTISTAS
756 YVest 35th Street
robliai, Andersonai, abudu Zalatorienė, Kazimiera Šlio- pijos piknikas pavyko. Mūsų
PIRKIT NAUJAUSI
2201
W.
Cermak
Rd.
broliai Juodeliai, Plerpai, No-1 gerienė ir A. Kulikauskienė, kolonijos biznieriai pasirodė
Tel OANal 6069
rkevičiai, Ališauskai, Eitnioo- Visos su gražiausiu ūi>u pa gražiai; aukojo valgomųjų
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
tai, Makau^kiai, Latvėnai, Į tanavo svečiams.
daiktų į virtuvę. Piknikas da
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Balčiūnai ir visi labai gražiai1 Brolio Vlado štabo darbi- vė parapijai gryno pelno $600.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2155
YVest Cermak Road
pagal sutartį
ir nuoširdžiai parėmė, už kų ninkai — J. Jankauskas, F.
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6 JO — 8:30 vakare
jiems priklauso didelis ačiū. Gubysta, J. Šliogeris padarė
m. 6958 So. Talman Avė.
Geg. 21 d. Šv. Veronikos
i*
sutarti
Re*.
TaL
GBOvehill
6617
Bet, aš negaliu praleisti vie prie lazdelių ir už saldaines moterų ir mergaičių draugi
lOlfiea Tat HEMlock 4849
YeL Catanet 6974
no incidento, įvykusio valgy $17.82.
ja minės 25 metų įsikūrimo
OFISO VALANDOS:
Prie šaltos košės gelbėjo jubiliejų.
* ryte iki 8 vakare įtekinant sek
kloje. Buvo taip: mažytė me
madieniu* ir trečiadienius
rgytė atėjus į valgyklų užsi- jaunos panelės iš Dievo ApGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ryto 8 vai. Mišiose dr-jos1
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj; modernfflkat Iš
sako pietas. Šeimininkei pa- Į vaizdus parapijos — Ona Bū narės bendrai eis 'prie Šv. Ko
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
teisingas patarnavimas.
Ketv. ir Nedėliomis saaitarua
davus, pavalgė, klausia kiek kantaitė ir Ona Pauliukaitė. munijos, o po 'mišių parap.
DANTŲ GYDYTOJAS
BALZEKAS
MOTOR
SALES
2423
W.
Marąuette
Road
3259
S. Halsted Street
salėj turės bendTus pusryčius,
“U WTLL ŪKE VS”
CHICAGO, ILL
mi savo darbais ir visados
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virgina 1515 Į
Ofiso TaL VIRginia 0036
remia parapijos parengimus
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios m atlos, nuo SIS.*') |
Reudendjo* TU. BEVerly 8244
Ir augščlau.
bei kitus gerus darbus. Už tai
PHYSICIAN and SORGEON
paremkime šių kilnių dr-jų
4645 So. Ashland Avenue
atsilankydami į jubiliejinį baOFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki * vai. vak
Tėmykite
Biznierių
Bargenus
“
Drauge
”
.
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. au|
nkietų.
Nedėliomis pagal sutartį,
Išvažiavimas Marijonų Ūky Gražiai Pavyko

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

c

DR. GEORGE I. BLOŽIS

Chrysler ar Plymouth

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

IK. A. P. STULGA

DR. STRIKOLTS

DR. T. DUNDULIS

Office Tek YARds 4787
Namų TaL PROspect 1930

Tel OANal 6122.

DR.S.BIEŽIS
VAŽIUOJANT Į SV. KAZIMIERO KAPINES
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas i'ki put bartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos

ir Saeramento Avenue, už tiktai 10 centų.

U2SIBAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADZIŲ, WORTH, ILL.

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA

6631 S. Caliiornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Office Pi««ne

Res and Office

Roy Murphy, iš Onid, Okla., kaltinamas nužudyme bro
lio ir jo žmonos, paskelbė badavimų nuo tos dienos, kada
buvo uždarytas į kalėjimų. Čia matome jį lovoj galienainų į
teismo rūmus, nes jau buvo išbadavęs 22 dienas. Teisėjas

JIM BETINIS,

Frva,

JIM PHOTAKIS, Sekr. ir Iid.

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadiemafs
pagal sutartį.

DR. G. J. SYENCISKAS
DENTISTAfl

,

„A.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6660 S*. Arteeian Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

DR. C. L VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Seredoj pagal autartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenna
TUefonas Lafayette 8660
Antradieaiaia, Ketvirtadianiaia iz
Penktadieniaia

OFISO VALANDOS:

4631 South Ashland Avė.

19 vaL ryto iki 9 vaL vakare
Befcmadieniaia ir Trefiadieuiail

TeL Tardė 0094
Pirmadieni siTrečiadiaaiaia ii

Ckgkl SiGitU._

k
—

(ROWARSKAG)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4300 So. Fairfleld Avenue

bylų atidėjo įsakydamas patikrinti jo protų. (Acme teleph.)

DR. P. Z. ZALATORIS

PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2848
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

TeL LAFayette 8016

Tel. WORTH 88-W 2

TU GANat 0257
Res. TeL PROspect 6661

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. KOWAR
Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5dX) valandos vakare.

Besideneija
8939 So. Claremont Av*.
Valandos 9—10 A. H.
NedėJėomią pagal sutartį.
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TreSadlenfo, geg. IT 3., WS9

TEGUL MEILE LIETUVOS, DEGA
MOŠŲ ŠIRDYSE
Šiuos mūsų tautos himno
žodžius dabartiniu laiku tu
rėtų atminti kiekvienas lie
tuvis, kur jis bebūtų, kaip
jis begyventu, matant, žinant
Ir girdint, kas dabar darosi
Europos padangėje. Kiekvie
na valstybė ginkluojasi, ren
giasi apsigynimui. O juk ir
mūsų mylima tėvynė Lietu
va yra pastarųjų tarpe. Juk
ir jos jaunutei laisvei gręsia
pavojus. Tas ne brolis, ne lie
tuvis, kas nemyli Lietuvos.
Aš sakau, kad tas ne brolis,
ne lietuvis, kas neaukoja Lie
tuvos apsigynimui, kas neau
koja ginklų fondui.
Skaitome lietuviškuose lai
kraščiuose, kad Lietuvos lie
tuviai jau yra suaukoję apsi
gynimui milijonų litų. Dabar
pasiklauskime mes savęs, Amerikos lietuviai, kiek jau
mes esame paaukoję tam tik
slui! O, pamatysime, kad la
bai didelė dauguma iš mūs
dar nesame nieko aukoję, gal,

Dvejos Sukaktuvės
BRIDGEPORT. — Pravar
tu užsiminti, kad šiemet akių
dr. G. Serner, 756 W. 35tli St.,
minės dvejas sukaktuves: 35
metai, kaip iš Lietuvos ir 20
metų, kaip daktaru.
Jau kuris laikas, kaip dr.
Serner ir jo šeimyna yra Marąuette Park kolonijos rezi
dentai. Už tai jo duktė' Elenutė turėjo progos lankyti Šv.
Kazimiero Akademijų ir jų
, , , ,■ n
J
pernai baigti. O sūnus Fred,
yra Šv. Ritos liigh scliool stu
dentu. Kaip mafoln ffaktarafe
ir jo žmona nešykštėja vaika
ms duoti atitinkamų mokslų.

dar net esame pasakę Lietu
vai nei oento! Gal, nesakėme
žodžiu, bet taip pasielgėm,
kas reiškia tų patį. Aš čia ne
tvirtinu, kad nieks iš Ameri
kos lietuvių nėra aukoję. Yra tokių, ir mes jų vardus ir
aukas matome lietuviškuose
laikraščiuose. Jie yra jau pa
aukoję, kiti net ir gana žy
mias sumas. Bet, toli gražu,
tokių yra tik mažytė dalelė.
Kur yra visi kiti lietuviai!
Ar jiems ne tiek pat brangi
savanorių krauju atpirkta lai
svė! Ar ne visiems tokia pat
ir ta pati tėvynė? Vienas la
bai džiugus dalykas, kad Chicagos Lietuvių Vaizbos Bu
tas yra nusistatęs tam reika
lui sukelti vien Chicagoje ir
jo apylinkėse $250,000.00 ir
sutvėrė tam tikrų komitetų,
pavadindami Lietuvos Apsi
gynimo Komitetas. Komitetas
pradeda įsisiūbuoti ir šaukia
visus lietuvius, kad1 paauko
tų sulig savo išgalės, nors ir
našlės skatikų.
Lietuvytis

Lietuviai Legijonieriai
Rengias Prie
Statybos Darbo

Koresp.

T0WN OF LAKE. — Ge
rai žinoma veikėja, Sofija Jurgaitė, 4633 So. Wood St., šių
vasarų ryžtasi atlankyti Ne\v
Yoiko pasaulinę parodų. Ten
ji žada praleisti atostogas.

NO AMBITION
Vff

O
bito,
women ara
just dragging theniselvea around, *11
tired out with periodic weskness and
pain? They should
knosv that Lyd i a
E. Pinkham’s Tablets trlteve periodic pains ana dlseomfort. Small s iže only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville,
Illinois, says. "I had no ambitlon
and was tsrrioly nervoua. Your Tab-

H

leta helped my periodą and Duilt
up.” Try them nert month.

2/y

kuri mirė gegužės 11 d., ir tapo palaidota gegužės 15 |) Jei meilės neužtenka Numy
lėtinyje išjudinti jo Mylimąjį
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai pa
pasigailėti ir atleisti, Mylimo
skutinį patarnavimų ir palydėjo į tų neišvengiamų am
jo meilės užtenka duoti Jo su
žinybės vietų.
tvėrimams malonę Ir palaimi
MeB, atmindami ir apgailėdami jos prasišaliniinų iš
nimų.
mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb.
A. Baltučiui, kun. Katauskui ir kun. Lukošiui, kurie
atlaikė įpūdingas pamaldas už jos sielų. Dėkojame
PADtKONE
kun. A. Baltučiui už pasakymų pamokslo.
Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.
T
Dėkojame graboriui J. F. Radžiui, kuris savo geru
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų į ama a /
žinastį, o mums palengvino per'kęsti nuliūdimų ir rū
JUOZAPAS LIDEIKA
pesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pa
kuris mirė gegužės 9 xt., ir ta
po palaidotas geg. 13 d., o
guodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dė
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
kojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms;
gulėdamas atidėkoti tiems, ku
o tau Ona, laiDievas suteikia amžinų atilsį.
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo j tą ne
Nuliūdę lieka: Vyras, Dukterys ir Sūnai.
išvengiamą amžinybės vietą.

.

Šiomis dienomis Louisville, Ky., baigės American Medical Association suvažiavimas. Šiame atvaizde dr. Irvin Abelį
iš Louisville (kairėj) buvęs sąjungos pirmininkas sveikina
naujų pirmininkų dr. Rock Sleyster iš Milwaukee, Wis.
,(Acme telephotokuris išgali, nes pas legijonierius jau seniai buvo noras
įsigyti nuosavų gražų namų,
su vėliausios mados įrengi
niais ir didele auditorija. (

Toliaus daug lietuvių biz
nierių, profesijonalų ir šiaip
geros valios žmonių aukoja
arba žada aukoti šiam kil*
niam tikslui.

Šis legijono namas nušvies
Brigliton Parko apylinkę. La zika ir pritaikyta Motinos
biausiai pagražins Westem a- Dienai. Programų išpildė sim
venue ir nemažai pagerins lie fonijos orkestrą ir trys dai
tuviams biznį. Tame ruože bus nininkai artistai — baritonas
daug įvairių 'parengimų dide su tenoru ir soprano — Gin
lėj auditorijoj ir susirinkimų čai tė.
Orkestrą gražiai
pagrojo
mažesniuose kambariuose.
Tai tikrai bus vienintelė maršų, vengerkų, šocų, šaunių
tokios rūšies įstaiga ne tik polkų, valcų, kadrilių ir vestarpe Chicagos, bet ir visojjkuvh* P°lk* “Kunigaikščiai
Amerikoj lietuvių.
sutartinai padainavo “Per gi-

Visiems žinoma, kad Da
Frank Krasauskis, rį;> Sirele”> “Pamylėjau va
Darius - Girėnas Postas No. riaus - Girėno postas finan
kar“, ir “Kada noriu verkiu“
271 of the American Legion siškai neturtingas ir pastaty
Gricaitė “Oi, močiute mano“
neužilgo pradės kasti pama mas tokio namo, kaip planai BUDRIKO RADIO
ir “Mamytė“. Programa tę
tų Darius - Girėnas Memorial rodo, be visuomenės paramos PROGRAMA
sėsi 40 minutų ir padarė gero
Hali namui prie 44 ir S. We- būtų neįmanomas. Jis kainuos
ste-rn Avė.
apie $20,000.00. Bet kadangi Pereito sekmadienio vaka įspūdžio klausytojams.
Pasikalbėjus su posto ko- įvairios finuos parduos mums re Budriko radio programa Kita Sudriko krautuvės pro
mandierium William Sebasti- medžiagų už pusę kainos, o ne buvo gausi dainomis it mu- grama bus ketvirtadienio vaan ir buvusiu kornandierium kurios duos visai dykai, tad
. .
.
B. R. Pietkiewicz, teko patir- visas namo (pastatymas kur
Tetnykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
,izon. noFnn otufArmn
;
„ /ioc
,
ii kad
ti,
namo statymo tati
fondas
kas mažiau kainuos.
sparčiai auga. Darius - Girė Tad, su visuomenės para
no posto nariai ir kiti lietu ma, šiais 1939 metais legijo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
viai karo veteranai šį kilnų nieriai išbudavos didelį, gra
darbų noriai ir širdingai re žų, moderniškų namų, Dariusmia, aukoja tam tikslui, kiek j Girėnas Memorial Hali.

John F. Eudeikis

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELN ER-P RU Z I N

AMBULANCE

Goriausias Patarnavimu — Moteris patarnauja
Phone 9000
t
620 W. 15U Avė.

DIENĄ IR NAKTJ

t*

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

koplyčios visose
** * Chicagos dalyse

KOPLYČIA DYKAI
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Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avi.
LATAMTTl MM

Gėles Mylintiems — Vestuvėms —•
~ "
|B
Laidoti ~
PapunAtanamc

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS

I6MOKCJIMAIS

Barskis Fu mitu re House, Ine.
HOME

OP

FINE

FURNITURE”

SINCE

1004

2025 W. 51st St.

TeL YARDS1278

HARI A T CHICAGOS, C1CBRO3 LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Klausykite
šeštadienio

Rea. 4943 Šautu Paulina Street

mūsų

vakarais,

Lietuvių
7:00

Pranešėjas

radio

valandą,

P.

«

programo

WHIP

Antradienio

stoties

<1480

SAIjTIMIERAS

ir

K.)

A U D III A Al P C PATARNAVIMAS

H m D U LA H b C
nv V A T
D I n A 1

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

l*t
several varlfetiea of K raft Chfttae Spreada

Kasdieną privalome atnau
jinti savo prižada ir skatinti
save prie stropumo, kaipo kad
šiandien tik būtume atsivertę.
Stengkies kantriai kitų pra
sižengimus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi,
o kiti tur jas kęsti.

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

TA YVAI

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

t

Aukso Grūdeliai

4605-07 S<K HermJtage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue
__________ Tel, LAFAYETTE 0727

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

K RAF T
CHEESE SPREADS

Radio Mėgėjas

Mes, atmindami ir apgailėLėdaml jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. Brič
kai ir kun. Joneliui ir kun.
Statkui, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą. Dė
kojame kun.- A. Bričkai už pa
sakymą pamokslo.
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams Ir gėlių aukotojams.
Dėkojame vargonininkams J.
Kudirkai ir K_ Saboniui už gie
dojimą per pamaldas.
Dėkojame graboriui S. M.
Skudui, kuris savo geru ir
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo JJ J amžinastj, o
mums palengvino perkestl nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliūdi
mo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems
laidotuvėse žmonėms; o tave
Juozapai, lai Dievas pasiima į
Dangaus Karalystę.
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnus,
Marti, Duktė, Žentas, Giminės.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

PIRKITE

FOR DELIC1OUS
SNACKS ...

feare nuo 7 iki 18 vai. iš WHF
C, 1420 k. stoties. Programoj
dalyvaus moterų choras, akordijonistai ir “Dėdė“ Pasa
korius. Bus dainų, gera mu
zika ir juokų. Be to, bus as
menų ir draugijų pranešimai.
Nepamirškite pasiklausyti.

‘THE

8EKIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO pTTAIGA

me

TADIET5

Gegužes 17 Diena

OMĄ 2AWLEWlCIENE

ffP/f

--iz. i."

Iš augliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškia

A.. * A

Koresp.

TIRED, W0RN OUT,

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

PADftKONfi

1. Liiileyiciis
S. P. Mažeika
Aitaias M. PMlins
L J. Zolp
AlhPI*t V

PpflfIK

dieną ir naktį

koplyčios visose

MIESTO DALYSE

4348 So. Califomia Are.
Phone LAFfcyette 3573
8319 Litoanioa Avenue
Phone YARdą 1188-1189
3307 Latn&nfea AVe.
Phofte YARds 4906
1646 W«rt 46th Street
Phone YARda 0781-0788

^704 8- Weetern AvennO
Tel. LAFeyette
LAFevette 8024

P, I. Mlias
Aatliany B, Petkas
Latfiavicz i Sani s

3354 So. H&leted St.

Telefonas YABde 1419

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY fllM
Skyrių randui ikonai noo Holy flspalckn Kapinių, 8800 Wnt Ultfc Street

6834 So. We»tern Are.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Conrt
CKJero 2109

2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
ne 42-44 E. 108 St
hone PULlmaa 1270

fl**. IV N., Ita*

daug prisideda prie tinkamo)niėn. 31 d. Jis važiuoja į Lievaikų auklėjimo ir prie kul tuvų apsigyventi ir ūkinin
kauti.
tūrinio kilimo.

New Yorko Pasaulinės Parodos Chicagos
Lietuvių Komitetas Išsijudina Veikti
Virš minėto komiteto skai sekė, jog komitetas netnrės
tlingas susirinkimas įvyko j kų veikti, nes, girdi, iš Lie
Sandaros patalpose. Jame da-' tuvos chorai neatvažiuoja ir
lyvavo veik visi komiteto na- ‘ mūsų, cbicngiečių, nevizituos.
riai, draugijų darbuotojui bei Bet konsului Daužvardžiui pa
visuomenės vadai ir muzikai- aiškinus didesnius užsimoji
vargonininkai. Svarstyta ak mus, toji mintis atpuolė. Be
tualiausi klausimai, liečiuntie- to, L. Šimučiui iškėlus mintį
ji Pasaulinėj Parodoj Lietu — siųsti į Pasaulinės Parodos
vių Dienų, kuri įvyks 10 rugp. Lietuvių Dienų bent penkis
ir lietuvių paviljonų. Plačiai šimtus dainininkų, ir su jais
•kalbėta apie prisiųstus mūsų kartu rengti didžiulę gelžkekomitetui New Yorko Lietu liu ekskursijų, legijonierių ir
vių Centralinio komiteto la kitų norinčiųjų važiuoti, dar
bai gražius tam įvykiui pami vaizdžiau pasirodė komitetui
nėti išleistus ženklelius, ku didelis darbas. Ir, jai visuo
rie parsiduoda po 25c. paden menė kooperuos, tai Ameri
gimui būtiniausių Lietuvių kos lietuvių istorijoje bus vėl
Dienos išlaidų. Centralinis ko naujas lapas.
mitetas už šių ženklelių par Toliau komitetus nutarė re
davinėjimų skiria mūsų ko ngti čia pat, Chicagoje, dide
mitetui 20 nuoš., o komiteto lę Lietuvių Dienų pikniko pasusirinkimas iš to 20 nuol. vydale, ir į jų sutraukti visų
skiria 10 nuoš. pardavėjams. srovių lietuvius, visus chorus,
Tokiu būdu visi bus patenki kurie vyks į Lietuvių Dienų
nti. Ženkleliai labai gražūs ir Pasaulinėje Parodoje; pada
todėl visiems lietuviams pa ryti dainų praktikų, į kurių
tartina įsigyti, kaipo brangių kviesti komp. J. Žilevičių, ku
atmintį.
ris yra vyriausias dirigentas
Reikia pažymėti ir tas fak Lietuvių Dienos, Pasaulinėje
tas, kad iš komiteto valdybos Parodoje, programoje.
narių radosi ir tokių, kurie
Lietuvytis

Grįsta Į Chicago

Automobiliu Į Europą

Šv. Jurgio parapijos klebo
nas pralotas M. L. Krušas
sveikatai pataisyti buvo iš
vykęs į St. Petersburg Sanitarium, Floridoj. Gavome ži
nių, kad pralotas jaučiasi
daug geriau ir kad grįžta na
mo dalyvauti parapijos ruo
šiamam piknike, kuris įvyks
gegužės 21 d., Vytauto parke.
Pralotas sakosi pasiilgęs sa
vo parapijonų ir visų bičiulių,
su kuriais tikisi piknike pa
simatyti ir pasikalbėti.

NORTH SIDE. — Lietuvis
fabrikantas ir žymus preky
bininkas Frank Sniith, kurs
jau per eilę metų operuoja
įmonę vadinamų Perfection
Furniture Co., adresu 2267-69
Clyboum Avė., šiomis dieno
mis automobiliu vyksta į Europų praleisti vasarines ato
stogas. Ten beatostogaudamas
atlankys Lietuvę, Lenkiją, Vo
kietijų, Prancūzijų, Didžiųjų
Britanijų ir kitas valstybes.

Įsigijo Naują
Automobilį

O visų įmonės biznį prižiū
rės sūnus Frankis ir moteris
Ona Smithienė.

Kitų sykį plačiau pakalbė
BRTG.HTON PARK. — An sime apie šio prekybininko
dai daktaro žmona Antoinctte nuostabių vystymosi biznio
.Tenkins, 4450 So. Waslitenaw karjerų ir apie jo asmenybę.
Avė., nusipirko naujų auto
Koresp.
mobilį, kuriuo dabar ji pati
ir jos šeimyna galės turėti
Ligoninėj
smagius raidus.
Beje, Antoinette vyras Ale BRIDGEPORT. — Bridgeksandras dabar vienoj ligo portietė Marijona Bružienė
ninėj yra chirurgijos ir ’medi- po sėkmingos operacijos, ran
kos praktikantu.
Koresp. dasi Šv. Kryžiaus ligoninėje,
kambaryje 319. Linkime greit
N.
GARSINKITBS “DRAUGE” pasveikti.
-------------- 1-----------------------

UFE’S BYWAYS

Pirmadienį “Draugo” ofi
se lankėsi kun. Pr. Skruodenis, MIC., Kenosha lietuvių
parap. klebonas. Jis taip pat
dalyvauja Tėvų Marijonų Ta
rybos suvažiavime. Pasakojo,
kad šiomis dienomis atvyko jį
aplankyti jo motinėlė ir bro
lis Jonas S'kruodenis iš Brooklvn, N. Y. Svečiai Kenošoj
žada pasilikti keletu dienų.

Kazimieras Janilionis iš
Melrose Park užsisakė vietų
švedų linijos laive keliauti su
“Draugo” ekskursija, kuri iš
plauks iš New lorko gegužės
MOVING IR
EXPRESSING

Motinų Dienų Bob Feller, smarkusis Cleveland Indians
basebolo rinktinės metikas (pitcher), buvo parsikvietęs savo;
motinų iš Van Meter, Ia., kad pasidžiaugtų savo sūnaus kar
jera. Žaidimas įvytko Chicagoj su White Sox. Sykį jo me
tama ir oponento numušta į šalį (foul) bolė pataikė į sėdė
jusios pirmoj eilėj motinos galvų ir sunkiai sužeidė. Čia jį,
Bob Feller, matome ligoninėj šalę savo motinos. (Acme telephoto).

“Netikėtai” atrastas Chica mės mažų “artistų”, iš kurių
goj dar vienas muzikas smui vieni pianu skambino, 'kiti
kininkas, kurį teko sutikti ir smuikavo, treti pučiamuosius
išgirsti grojant praėjusį sek instrumentus pūtė, kiti dai
madienį Gimimo parap. salėj. navo, dar kiti šoko. Mokykla
Šio smuikininko vardas yra turi ir orkestrų, kuri pagrojo
Kazys Goštautas. Jis gyvena apie tuzinų kūrinėlių. Kai ku
Marąuette Parke. Lanko Chi riuos kūrinėlius visai neblo
cagos Universitetų. Studijuo gai išpildė. Orkestrai vado
ja muzikų. Siekia gauti mu vauja ir, žinoma, jos narius
zikos moksle laipsnį. Ir, be priruošta šios mokyklos mo
abejojimo, gaus, nes, matyti, kytoja Sesuo Klarita. Jos gra
jam muzika sekasi. Pasiseki žios pastangos nėra tuščios.
mo! Beje, K. Goštautas yra Gražu, kad jos darbui prita
baigęs Gimimo parap. moky ria ir pagelbsti klebonas kun.
klų prieš aštuonerius metus. . Ą. Baltutis. Gerai, kad ir tė
vai rūpinasi savo vaikučius
Praėjusį sekmadienį teko išauginti muzikališkais. Tai
klausytis ypatingo koncerto,
kuris buvo Gimimo parap. sa
JŪS GALITE GAUTI
lėj Marąuette Parke. Jį sure
ngė šios parapijos mokyklos
vaikučiai.
ui 93.00.
Tulpffl Kaunate artiatifiką

ToK pt&MiHC.
y'uHHi TicniKcs ort
7U£. T^uolok

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

Šakiečių Apskr. klubo ne
paprastas susirinkimas šau
kiamas trečiadienį, geg. 17 d.,
8 vai. vakare Antanaičių na
me, 5033 W. Roosevelt Rd.
Valdyba

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Iueorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746

Stamlanl M
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
gg

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzimidal, Savininkai.

I3RENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

Reikalaukit
Beaerrae viri
*tas,000.00

Tartas virš

Distributoriai

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

4192 S. ARCHER AVENUE

Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

Phone LAFAYETTE 0461

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS D£L VYRŲ

(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdrausti iki
$5,000.00
ISmokėjom
Už padėtus
pinigus

ReadHow
SheFmind
Blessed Relief
Musele. were to aore
ahecould hardly touch i
them. Utėd Hamlina Wixard Oil Llnlment and
found wonderful relief. Try it today if your
muacles are atiff. aore, achy. Rub it on thoroughly. Peel ita prompt warming action eaae pain;
bring aoothing relief. Pleaaant odor. Will not
atain. Money-back guarantee at all drug atorea.

HAMLINS

for MllSCUI AK ItCMIS ind PAINS
RHtUMATIC PAIN -LUMBAGO

ja
/O
'

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių
Safety Deposit Dežuteg Galima
Paslrendnoti

Permanent garbcnojimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai ižsilavinę. Mes suprantame
visos jūsų plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną gausite tikrai puikų ir gerą
permanent.

PAUL LEASAS
(VyrlSkų Rūbų Krautuvė)

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street

3427 So. Halsted Street

Telefonas LAPayette 8038

Tel. Roulevard 0937

v -EMČK

T&teE. \ SČHCOL.
TSLA<K &oajo>
rrc- are. .
'Remzmbzr

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Substom nuo 9 ryto iki
8 vat vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
ot cmcAoo
JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

7

NEW

CITY

FURNITURE

PARDAVnm NAMAS
Mūrinis namas; 4 kambariai vlrBuJ, 1 apačioj: furnacu apšildomas;
garadžlus. AtslSauklte: 8421 South
Snrtngfield Avė.
Tel. Lavrndale —
0291.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas: 5 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontas: 30 pSdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą 1S
lauko pusės, bet praSome netrukdvtl
gvventoju. Arthur Rtnck. 3711 West
«3rd Street, tel. PROmeet 0288.

RF.NDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuve: su Bliumą, Šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marouette Parke. Atsišaukite
Telefonu: Rennbllo 0835.

PARDAVIMUI
Turime parduoti vieną 8 pėdų refrlgeruotą porcelėnlnę pazodvmo dSžę.
Taipgi vieną 8x8 "walk-ln” Šaldy
tuvą. _______
____
___
KASTNF.R RFFRIGERATION
S ATj ES.
4234 W. 28th St.. Chicago.

4503 So. Talman Avė.
1-mas aukštas

Phone Boulevard 0014

LIFTUVlftKA

PARDAVIMUI BUXGALOW
5-kambarlų bungalow;
furnacu
apšildomas: uždaryti porčtat; ga ra
džiu*: 30x126 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai 84100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė.

JOF RTARMAH.

4707 S. HALSTED STREET

PAIN IN BACK

PARDAVIMUI
Pardavimui bučern8 Ir groaernS: pil
na elektrtklnS refrlgeraclja; gera vie
ta: nSra kompetlcijos.
AtsISauklte Telefonu Hemlock 0257

PARDAVIMUI NAMAS
Rrlgbton Parke; 2 fletal po 4 kamb.
Gerame stovyje. $2,800.00. Maža su
ma (mokėti, balansas $25.00 J mė
nesi. Atsišaukite:

DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY

Per porų valandų klausė-

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ
mOnesJ savininkas ĮSvažluoja. 1830
South Racine Avė., Chicago, III.

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.

SAVO APYLINKĖS

15c

2500 W. OSrtl St., Chicago, III.
Telefonas PROspect 0025

PARDAVIMUI
1-fletų namas parsiduoda pigiai.
Šiltu vandeniu Šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios madoa
1828 8. 47th Oonrt. Cicero. Ullnols.

4-5 Kvortos....

TAVERNOJ

RENDON
Pilnai {rengtas tavernas Ir beer garden; 17 kambariai ir 4-karų garadžius; daržas piknikams Ir Šokiams
pavlllonas; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerą bltnj.
Randasi prie didelio kelio (blghway). Automobiliais Ir gatvekarlals
galima privažiuoti.
Chicagos prie
miestyje, arti Rlverdale. Pigi renda, tik 8100.00 | mSnesį atsakan
čiam žmogui.
Charles Urnlch (Umlkas)

5931-33 So. Ashland Avė.

A A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

PAIFAKO.1IMAS
Paieftkau Aleksandro Lapinsko. Jau
septyni metai kai apie j) nieko ne
žinau. Turiu labai svarbų reikalą.
Aleksandrai, pats atsifiauk; ar jei ka^
apie Jj žinote, ar jis gyvas ar miręs,
malonfikite pranešti. Už tai basių lufai dėkinga Marcelė TApInskas, 20S0
Cnnalikort Avenue, Chk-ago. III.

PARDAVIRIUI PIGIAI
Oaslnls pečius, S Šmotų parlor se
tas, komodSa, lova Ir raSomas sta
lelis Telefonuoklte PROspect 2287.

750 W. 31st Street

plunku Mituli,) nia, apkirpimu Ir ahumpoo.

MADE HER
MISERABLE

Šį vakarų, 8:30 valandų įvyks vargonininkų choro sva
rbi repeticija prisirengimui
dėl kapinių dienos. Visi pra
šomi atvykti į Šv. Jurgio mo
kyklos kambarį (Music room)
paskirtu laiku.
Rašt.

Wholcsale Only

ON A’S PERMANENT

LINIMENT

HHo usu? To CCT

JOE MOCKUS
2358 So. Leavitt Street

Aplink mus

WIZARD OIL
JYalev HrrH A MotM-"' Kemehhtk tmc

MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
DEL, ŽEMU KAINŲ

Pranešimas Chicagos
Prov. Vargoninikams

Cl—ASSSFSED

REIKALINGAS PARDAVCJA8
Reikalingas komercijinės refrigeracljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turStl patyrimo. Komlšinas Ir
gasollnaa. Atsišaukite telefonu:

Lavmdale 2295

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti garą sekimą. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQUOR CO.,
4707 So. Halsted St. Chicago
GERAS IR PIGUS
2 fl. po 5 kamb. mūrinius namas.
11 metų senumo. South West Bldėje,
prie 63rd St. gatvekarlų linijos. Renda $100.00 Į mėnes}.
Kaina tiktai
6.960.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai Jslgytl gera namą. rašykite grei
tai. Rox No. VJ14O, Draugas. 2334
Souh Oakley Avenue, Chicago. m.
PARDAVIMUI NAMAS
Marųuette Parke, 6 kamb. medinis
namas; furnacu apšildomas; parsi
duoda pigiai. 8833 South Campbell
Avė., tel. PROspect 3444.
.REIKALINGA DARBININKE
Paieška u senutSs prižiūrėti kitą se
nutę. Mokestis neperdldelta. Atsišau
kite: 8458 So. Whipple Street.

Skoliname pinigus ant pirmų
morgičių. Prieinamos Išlygos. Dėl
platesnių Informacijų kreipkitės J:

CHAS. ZEKAS
4708 So. Western Avė.,
Tel Lafayette 6404

MART

— rengia —

2rą Metinį Pikniką
Ii- CrrriHC Taip roxTkr«-'
.SANE S'IAJ-V CAXlCATuiS3r~
AMP Woukj? yba UKxuv£ it
HE
Y crr up Utfriu ’
|O 0'cioCK

VllMTEM IH BfcrHUPAx
HAT Trio op "Thkee
EAIAjJ ^HtTTO —

AJCP MAMACCLS
■fe LMJS'f AITE
ltfTENIHCTo
TuIKSTelu HoW
The/ KMCeUKAACP
Him TAuumaTkE
EACIN STAdEf
Mi-TAier
Cajoccte '.

Birutės Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4,

1939

$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
Kas rror užslmervuotl violą ant busų prašomi kreiptis J New City Furniture Mnrt,
1852 W. 47th St., iš anksto. Su kiekvienu buso tlkletu gausite įžangos tikintą dykai.

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mūsų programo: Antradieniais Ii stoties W8BO, 1210 kll., 8:80 Iki • v. v.

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomia Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VICtory 1696

